
 
MОЛИТВЕНО ПРАВИЛО 
СВЕТЛЕ СЕДМИЦЕ 

 

Треба  знати,  да  се  од  овог  дана Свет(л)е и Велике недеље 
Пасхе па до суботе, молитве јутарње и вечерње овако говоре: 

Почињемо: Молитвама  светих  отаца  наших,  Господе 
Исусе Христе, Боже наш, помулуј нас. Амин. 

Тропар, глас 5: 

Христос  васкрсе  из  мртвих,  смрћу  смрт  сатра,  и 
онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Затим, говоримо: 

Васкрсење  Христово  видев(ши),  поклонимо  се 
светоме  Господу  Исусу,  јединоме  Безгрешноме. 

Крсту Твоме  (по)клањамо се, Христе, и  свето Васкрсење 
Твоје [о]певамо и славимо;  јер Ти си Бог наш, осим Тебе 
другога  не  знамо,  име  Твоје  призивамо.  Ходите  сви 
верни,  поклонимо  се  светом  Васкрсењу  Христовом;  јер 
ево,  крстом  дође  радост  целоме  свету.  Свагда 
благосиљајућ(и) Господа, [о]пева[ј]мо Васкрсење Његово, 
јер [нас ради] претрпев(ши) распеће, смрћу смрт разори. 
(три пута)  
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Затим, ипакој, глас 4: 

не  које  дођоше  пре  јутра  с Маријом,  и  нађоше 
камен  одваљен  од  гроба,  слушаху  од  анђела: 

Онога  који  је  у  вечној  светлости,  што  тажите  међу 
мртвима  као  човека?  Погледајте  погребне  повоје. 
Журите и свету објавите да уста[де] Господ, умртвив(ши) 
смрт; јер је Син Бога, који спасава род људски. 

О

Затим, кондак, глас 8: 

ако  си  у  гроб  сишао  Безсмртни,  но  адову  си 
разорио  силу,  и  васкрсао  си  као  победитељ, 

Христе  Боже,  женама  мироносицама  објављујућ(и): 
„Радујте  се“,  и  Твојим  апостолима  мир  дарујућ(и),  [а] 
палима дајућ(и) Васкрсење. 

И

Затим, и овај тропар, глас исти: 

У гробу телесно, (и) у аду (с) душом као Бог; (и) у рају 
с разбојником; и на престолу био си Христе,  са Оцем и 
Духом, све испуњавајућ(и), Неограничени. 

Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. (глас исти) 

 Као  живоносан,  као  краснији  од  раја,  и  уистину 
светлији  од  свакога  царског  двор(ц)а  показа  се,  Христе, 
гроб Твој – извор нашега Васкрсења. 
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И сада и увек и у векове векова. Амин.  

(Богородичан, глас исти): 

[Све]вишњега  освећено  Божанско  станиште,  радуј  се! 
јер се Тобом, Богородице, даде радост онима који кличу: 
Благословена  [си]  Ти  међу  женама,  Свенепорочна 
Владичице. 

Затим: Господе, помилуј. (40 пута) 

Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

Часнију  од  херувима  и  славнију  неупоредиво  од 
серафима, Тебе што непорочно Бога Реч роди, истиниту 
Богородицу величамо. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

Господе, помулуј. (три пута) 

И отпуст. 

 



 

 

КАНОН ПАСХЕ, 

глас 1: 

 

Песма 1. 

Ирмос:  Васкрсења  је  дан,  просвет(л)имо  се  народе  – 
Пасха  [је],  Господња Пасха –  јер из  смрти у живот, и  са 
земље  на  небо,  Христос  Бог  преведе  нас  који 
победн(ичк)у [песму] певамо. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Очистимо  осећања,  да  угледамо  Христа  који  (се) 
блиста  неприступном  светлошћу  Васкрсења;  и  „Радујте 
се“  [које]  говори,  јасно  да  чујемо,  ми  који  победн(ичк)у 
[песму] певамо. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Небеса,  дакле,  достојно  да  се  веселе,  а  земља  да  се 
радује;  и  да  празнује  сав  свет  –  и  вид[љ]иви  и 
невид[љ]иви, јер уста[де] Христос – Весеље вечно. 

Богородич(а)ни  господина  Теофана  и  господина  Јосифа. 
[Певамо [их] целе Светле седмице, осим првог дана]. 

Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 
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 [Пре]власт  смрти  си  сломила,  Дјево  Свенепорочна, 
родив(ши)  Вечни  живот,  Христа,  који  данас  из  гроба 
зас(и)ја и свет просвет(л)и.  

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

 Васкрсл(ог)а  видев(ши)  Сина  Твога  и  Бога,  радуј  се 
с(а)  апостолима,  Богоблагодатна  Чиста,  јер  си  прва  
„Радуј  се“  примила  као  узрочница  радости  свих,  [о!] 
Богомати Свенепорочна. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Песма 3. 

Ирмос: Ходите, да пијемо пиће ново, [оно] које није из 
камена  неплодна  чудесно  изведено;  но,  Извор 
непропа(д[љ]иво)сти  –  из  гроба  изашл(ог)а  Христа,  у 
Коме се утврђујемо. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Сада  се  све  испуни  светлошћу  –  и  небо,  и  земља,  и 
подземље, да празнује, стога, сва твар Устање Христово, у 
Коме се утврђујемо. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 
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Јуче  се  погребох  с  Тобом,  Христе,  устајем  данас  с 
Тобом  васкрслим.  Распех  се  с  Тобом  јуче,  Ти  ме  сам 
прослави с Тобом, Спас(ит)е(љу), у царству Твоме. 

Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 

 У  непропад[љ]иви  живот  улазим  данас,  Чиста, 
добротом  Онога  који  се  роди(о)  из  Тебе,  и  све  крајеве 
[земље] светлошћу обасја(о).  

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Бога,  кога  си  телом  родила,  Чиста,  видев(ши)  из 
мртвих  устала –  као што рече –  ликуј;  и Њега  као Бога 
(уз)величај, Пречиста. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Ипакој, глас 4: 

Оне  које  дођоше  пре  јутра  с Маријом,  и  нађоше 
камен  одваљен  од  гроба,  слушаху  од  анђела: 

Онога  који  је  у  вечној  светлости,  што  тажите  међу 
мртвима  као  човека?  Погледајте  погребне  повоје. 
Журите и свету објавите да уста[де] Господ, умртвив(ши) 
смрт; јер је Син Бога, који спасава род људски. 
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Песма 4. 

Ирмос: На  божанској  стражи  богоречити  Авакум  да 
стане  с  нама,  и  покаже  сетлоносна  анђела,  који  јасно 
говори: Данас  је  спасење  свету,  јер  васкрсе Христос,  као 
свесилан. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Као  мушки  пород  који  отвори  девичанску  утробу, 
јави се Христос као човек; и јагње се назва непорочно, јер 
не  искуси  греха.  Наша  Пасха  ‐  Бог  истинити  [и] 
савршени назва се. 

 Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Као  једногодишње  јагње,  наш  благословени  венац  – 
Христос,  [добро]вољно  за  све  заклан  би,  [као] Пасха  која 
очишћава;  и  опет,  из  гроба  нам  зас(и)ја  дивно  Сунце 
правде. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Богоотац  Давид,  пред  Ковчегом  Завета  скакаше 
играјућ(и);  а  ми,  свети  народ  Бож(и)ји  ‐  [пра]образа 
испуњење гледајућ(и), веселимо се божански; јер васкрсе 
Христос, као свесилан. 
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Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 

Онај који је саздао Адама ‐ твога праоца, Чиста – сазда 
се  од  Тебе,  и  станиште  смрти  данас  разори  Својом 
смрћу, и обасја све Божанским блистањем Васкрсења.  

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Христа,  кога  (си)  роди(ла),  гледајућ(и)  данас 
прекрасно  зас(и)јал[ог]а  из  мртвих  на  спасење  свих; 
Чиста,  добра и непорочна и  красна међу женама –  с(а) 
апостолима радујућ(и) се, Њега прослављај.  

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Песма 5. 

Ирмос: Јутрењујмо  јутром раним, и (у)место мир(ис)а 
песму принесимо Владики, да Христа угледамо – Сунце 
правде, које свима живот обасја.  

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Гледајућ(и)  Твоје  неизмерно  милосрђе,  Христе; 
адовим  оковима  (с)везани,  ка  светлости  иђаху  веселим 
корацима, Пасху хвалећ(и) вечну. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 
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Приступимо  носећ(и)  светиљке,  Христу  који  излази 
из гроба, као женику; и изпразнујмо празника достојним 
чином, Пасху Бож(и)ју спасоносну. 

Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 

Збор  побожних  се  просвећује  божанским  и 
живоносним зрацима Васкрсења Сина Твога и радошћу 
се испуњава, Богомати Пречиста.  

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Ниси раскинуо врата девства у оваплоћењу, и печате 
гроба  ниси  разорио,  Царе    [свега]  сазданога;  па  стога, 
гледајућ(и) Те васкрсл(ог)а, Мати се радоваше. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Песма 6. 

Ирмос: Сишао си у [крајње] дубине земље, и поломио 
(си)  вратнице  вечне  које  држаху  оковане,  Христе;  и  као 
Јона из кита, васкрсао си тридневан из гроба. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Сачував(ши)  целе  печате,  Христе,  васкрсао  си  из 
гроба;  затворену  [утробу]  Дјевину  ниси  повредио  у 
рођењу Твоме, и отворио си нам рајске двери. 
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Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Спас(ит)е(љу)  мој,  жива  и  нежртвена жртво,  као  Бог 
сам себе  [добро]вољно принео си Оцу;  [и] васкрсао си са 
Собом праоца Адама, васкрсав(ши) из гроба. 

Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 

Некада  подложно  смрти  и  пропа(д[љ]иво)сти, 
оваплоћеним  из  Твоје  пречисте  утробе  –  уздиже  се  у 
непропад[љ]иви и вечни живот, Богородице Дјево. 

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Онај који је сишао у утробу Твоју, Чиста, уселио се  и 
оваплотио  (се) изнад ума;  сиђе у  [крајње] дубине земље, 
и подиже са Собом Адама, васкрсав(ши) из гроба. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Кондак, глас 8: 

Иако  си  у  гроб  сишао  Безсмртни,  но  адову  си 
разорио  силу,  и  васкрсао  си  као  победитељ, 

Христе  Боже,  женама  мироносицама  објављујућ(и): 
„Радујте  се“,  и  Твојим  апостолима  мир  дарујућ(и),  [а] 
палима дајућ(и) Васкрсење. 
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Икос: 

ражећ(и)    пре  сунца  Сунце,    које  зађе  негда  у 
гроб, дођоше пре  јутра дев(ојк)е мироносице као 

по дану, и једна другој вапијаху: О! другарице, ходите, да 
мир(ис)има  помажемо  тело  живоносно  и  погребено, 
тело Онога који васкрсе палога Адама, које лежи у гробу. 
Хајдемо,  похитајмо  као  мудраци,  и  поклонимо  се,  и 
принесимо  мир(ис)е  као  дар(ов)е  –  не  пеленaма,  н(ег)о 
плаштаницом повијеном, и  [за]плачимо, и завапимо: О, 
Владико! устани, палима дајућ(и) Васкрсење. 

Т

Затим, говоримо: 

аскрсење  Христово  видев(ши),  поклонимо  се 
светоме  Господу  Исусу,  јединоме  Безгрешноме. 

Крсту Твоме  (по)клањамо се, Христе, и  свето Васкрсење 
Твоје [о]певамо и славимо;  јер Ти си Бог наш, осим Тебе 
другога  не  знамо,  име  Твоје  призивамо.  Ходите  сви 
верни,  поклонимо  се  светом  Васкрсењу  Христовом;  јер 
ево,  крстом  дође  радост  целоме  свету.  Свагда 
благосиљајућ(и) Господа, [о]пева[ј]мо Васкрсење Његово, 
јер [нас ради] претрпев(ши) распеће, смрћу смрт разори. 
(три пута) 

В

Стихира, глас 6: 

Васкрсе  Исус  из  гроба,  као  што  прорече,  даде  нам 
Живот вечни и велику милост. (три пута) 
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Песма 7. 

Ирмос :Онај који младиће из пећи избави, постав(ши) 
човек – пострада као смртан, и страдањем смртно обуче 
у  красоту  непропа(д[љ]иво)сти  –  једини  Бог  отаца, 
благословен и препрослављен. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Богомудре жене с мир(ис)има трчаху к(а) Теби, Кога 
као мртва  са  сузама  тражаху;  поклонише  се,  радујућ(и) 
се живом(е) Богу, и Пасху тајанствену Твојим ученицима, 
Христе, благовестише. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Празнујемо смрти умртвљење, ада разорење, другог – 
вечног  живота  почетак;  и  играјућ(и)  [о]певамо 
Узро(чни)ка  –  јединога  Бога  отаца,  благословенога  и 
препрослављенога. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Како  је  уистину  освећена,  и  свепразнична  ова 
спасоносна  ноћ,  и  светлошћу  обасјана;    светлоносног 
дана  Устања  [она]  је  наговештење,  у  њој  [пре]вечна 
Светлост из гроба телом свима зас(и)ја. 

Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 
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Умртвив(ши)  смрт,  Син  Твој,  Свенепорочна,  данас 
свима  смртним(а)  непролазни живот  у  век(ове)  век(ов)а 
дарова  –  једини  Бог  отаца,  благословен  и 
препрослављен. 

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Онај  који  царује  свим  сазданим,  постав(ши)  човек  – 
усели се у Твоју утробу, Богоблагодатна; и претрпев(ши) 
распеће  и  смрт,  васкрсе  богодолично,  подигав(ши)  [и] 
нас [са Собом] као свесилан. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Хвалимо,  благосиљамо,  (по)клањамо  се  Господу, 
[о]певајућ(и) и преузносећ(и) [Га] у све векове. 

Песма 8. 

Ирмос :Овај названи и свети дан, први у седмици, Цар 
и Господ(ар) – празник је над празницима, и славље над 
слављима – у њ(ему) благосиљамо Христа у векове. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Ходите  да  у  роду  новог  винограда,  [у]  божанском 
весељу,  у  нарочитом  дану  Васкрсења,  учествујемо  у 
царству Христовом, [о]певајућ(и) Га као Бога у векове. 
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Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

 Подигни  унаоколо  очи  своје  Сионе  и  види,  јер  ево 
дођоше  ти  као  сјајна  светила  –  са  запада,  и  севера,  и 
мора,  и  истока  –  чеда  твоја,  која  у  теби  благосиљају 
Христа у векове. 

Тројичан: Пресвета Тројице, Боже наш, слава Т(еб)и. 

Оче  Сведржитељу,  и  Речи,  и  Душе  –  три  Ипостаси 
сједињене  у  [једној]  Пироди:  Надпостојећи  и 
Надбожански  –  у  Тебе  се  крсти(с)мо,  и  Тебе 
благосиљамо у све векове. 

Припев: Благосиљамо Оца и Сина и Светог(а) Духа – 
Господа. 

 Тобом дође у свет Господ, Дјево Богородице; и гротло 
адово растргав(ши), нама смртним(а) Васкрсење дарова. 
Стога, благосиљамо (Ње)га у векове. 

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Оборив(ши)  сву власт смрти, Син Твој, Дјево; Својим 
Васкрсењем,  као  Бог  крепки,  узнесе  нас  [са  Собом]  и 
обожи. Стога,  (о)певамо (Ње)га у векове. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута)  
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Песма 9. 

[Ирмос:  Анђео  клицаше  Благодатној:  Чиста  Дјево, 
радуј  се!  и  опет  кажем:  радуј  се!  Твој  Син  васкрсе 
тридневан из  гроба, и мртве подиже –  народи веселите 
се.] 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

Ирмос: Светли се, светли се Нови Јерусалиме, јер слава 
Господња на теби зас(и)ја. Ликуј сада и весели се Сионе; 
а Ти, Чиста Богородице, диви се устању порода Твога. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

О!  божанског,  о!  љубљеног,  о!  најслађег  Твога  гласа!, 
јер си нелажно обећао да ћеш бити с нама до свршетка 
века,  Христе. Њега  верни  [за]  утврђење  наде  имајућ(и), 
радуј(е)мо се. 

Припев: Христос васкрсе из мртвих. 

О!  Пасхо  велика  и  најосвећенија,  Христе!  О! 
[Пре]мудрости, и Речи Бож(и)ја, и Сило!  (По)дај нам да 
се потпуно сјединимо с Тобом, у незалазни дан царства 
Твога. 

Припев: Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу. 
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Сагласно  Те  зовемо  блаженом,  Дјево,  [ми]  верни: 
Радуј  се,  двери  Господња!  Радуј  се,  граде  одуховљени! 
Радуј се, јер Тебе ради нам сада зас(и)ја из Тебе рођенога 
‐ светлост Васкрсења из мртвих. 

Припев: И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Весели  се  и  радуј  се,  божанска  двери  светлости;  јер 
Исус ушав(ши) у гроб зас(и)ја, заблистав(ши) светлије од 
сунца,  и  све  верне  обасјав(ши),  Бого(м)обрадована 
Владичице. 

Тропар: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт сатра, 
и онима у гробу живот дарова. (три пута) 

Егзапостилар, самогласан: 

Телом  уснув(ши)  као  мртав,  Царе  и  Господе, 
тридневан  си  васкрсао  –  Адама  подигав(ши)  из 
пропа(д[љ]иво)сти,  и  уништив(ши)  смрт  –  Пасхо 
непропа(д[љ]иво)сти, спасење света. (три пута) 



 

 

СТИХИРЕ ПАСХЕ, 

глас 5: 
 

Стих: Да васкрсне Бог, и  [да] се разаспу непријатељи 
Његови. 

асха свештена данас нам се показа, Пасха нова – 
света, Пасха тајанствена, Пасха свечасна, Пасха – 

Христос  Избавитељ,  Пасха  непорочна,  Пасха  велика, 
Пасха верних, Пасха која нам двери рајске отвара, Пасха 
која освећује све верне. 

П

Стих: Као што ишчезава дим, [тако] да ишчезну. 

одите  жене  благовеснице,  и  што  видесте  Сиону 
реците.  Прими  од  нас  радост  благовести  – 

Васкрсења  Христова;  диви  се,  ликуј,  и  радуј  се 
Јерусалиме, [јер] Цара Христа си видео, како из гроба као 
женик излази. 

Х

Стих: Тако да изгину грешници од лица Божиј(ег)а, а 
праведници да се (раз)веселе. 

ироносице  жене  које  ујутро  рано  ста(до)ше 
пред  гроб Животодавца,  затекоше  анђела  који 

на  камену  седи,  и  он  им  (об)јављ(ив)аше,  овако 
говорећ(и): Што тражите Живог(а) међу мртвима? Што 
оплакујете  Непропад[љ]ивога  [као  (да  је)]  у 
пропа(д[љ]иво)сти?  Идите  и  (об)јавите  ученицима 
Његовим. 

М
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Стих: Ово  [је] дан који створи Господ,  (об)радујмо се 
и (раз)веселимо се (у) њ(ему). 

асха  красна,  Пасха  –  Господња  Пасха,  Пасха 
свечасна  нам  зас(и)ја.  Пасха  [је]  ‐  [с]  радошћу 

један  другог(а)  загрлимо.  О,  Пасха  [је]  ‐  избављење  [од] 
жалости;  јер  из  гроба  данас,  као  из  двор(ц)а  зас(и)ја 
Христос, и жене радошћу испуни говорећ(и): (Об)јавите 
апостолима. 

П

Слава Оцу и Сину и  Светом(е) Духу, и сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

аскрсења  је  дан,  и  просвет(л)имо  се  слављем,  и 
један другог(а) загрлимо. Рецимо: Браћо, и онима 

који  нас  мрзе,  опростимо  све  Васкрсењем,  и  тако 
ускликнимо:  Христос  васкрсе  из  мртвих,  смрћу  смрт 
сатра, и оним(а) у гробу живот дарова. 

В

Затим: 

Христос  васкрсе  из  мртвих,  смрћу  смрт  сатра,  и 
онима у гробу живот дарова. (три пута) 
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Напомене:  07.  на  08.  мај  2005.  л.  Г.  прекуцан  претходни  превод 
Канона Пасхе (од 27.04.1992. л. Г., у задњој редакцији од 01.12.1994. л. 
Г.); и преведен икос и богородич(а)ни Теофанови и Јосифови. 

21.  и  24.  и  25.04.2006.  л.  Г.  (Велики  петак  и  Светли  понедељак  и 
уторак)  редизајниран  и  поправљене  грешке  при  куцању.  (Примедба 
приређивача) 
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